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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

денна заочна 

Фармацевтична біотехнологія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 3/90 

Курс 5 4 

Семестр 9 7 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 90 

Аудиторні 50 18 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 40 72 

Форма семестрового контролю Залік Залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» є 

ознайомлення студентів фармацевтів з предметом біотехнології лікарських 

препаратів, з новими досягненнями науки у сфері генетичної інженерії, 

клітинної інженерії, культурі ізольованих тканин та клітин, виробництві 

антибіотиків та вакцин, ферментній біотехнології, біотехнологічних процесів у 

фармацевтичній промисловості. 

Завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі 

наступних фахових компетентностей: 

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик. 

КФ 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення документації 

щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва 

лікарських засобів відповідно до правил належних практик. 

КФ 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських 

засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір техно-

логічного процесу із обґрунтовуванням технологічного процесу та вибором 

відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики 

(GMP). 

КФ 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час 

вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки 

співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань 

керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням 

біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-

хімічних особливостей лікарського засобу. 



 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» є 

засвоєння сутності виробництва фармацевтичних продуктів з використанням 

біотехнологічних процесів.  

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 класифікацію лікарських форм отриманих біотехнологічним способом; 

 способи культивування біологічних агентів; 

 характеристику продуцентів лікарських форм; 

 мікробіологічний, біохімічний, технологічний контроль виробництва; 

вміти: 

 аналізувати способи культивування біологічних агентів; 

 визначати активність лікарських форм; 

 аналізувати різні точки контролю виробництва;. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

Тема 1. Предмет біотехнології. 9 2 - 3 - 4 

Тема 2. Сучасна біотехнологія та 

біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

9 2 - 3 - 4 

Тема 3. Основні види сировини. 9 2 - 3 - 4 

Тема 4. Біотехнологія антибіотиків. 9 2 - 3 - 4 

Тема 5. Біотехнологія амінокислот. 9 2  3  4 

Тема 6. Технологія рекомбінантних 

ДНК. 

9 2 - 3 - 4 

Тема 7. Імунобіотехнологія. 9 2  3  4 

Тема 8. Геноміка і протеоміка. 9 2  3  4 

Тема 9.Мікробна біотехнологія. 9 2  3  4 

Тема 10. Біотехнологія рослин і 

тварин. 

9 2  3  4 

Разом 90 20 - 30 - 40 

Семестровий контроль - - - - - - 

Усього 90 20  30  40 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 



 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

Тема 1. Предмет біотехнології. 9 1 - 2 - 6 

Тема 2. Сучасна біотехнологія та 

біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

9 1 - 2 - 6 

Тема 3. Основні види сировини. 9 1 - 1 - 7 

Тема 4. Біотехнологія антибіотиків. 9 1 - 1 - 7 

Тема 5. Біотехнологія амінокислот. 9 - - 1 - 8 

Тема 6. Технологія рекомбінантних 

ДНК. 

9 1 - 1 - 7 

Тема 7. Імунобіотехнологія. 9 - - 1 - 8 

Тема 8. Геноміка і протеоміка. 9 - - 1 - 8 

Тема 9.Мікробна біотехнологія. 9 1 - 1 - 7 

Тема 10. Біотехнологія рослин і 

тварин. 

9 - - 1 - 8 

Разом 90 6 - 12 - 72 

Семестровий контроль - - - - - - 

Усього 90 6  12  72 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія.  
 

Тема 1. Предмет біотехнології. Історія розвитку біотехнології. Ери 

біотехнології. Розділи біотехнології. Методи біотехнології. Об’єкти 

біотехнології. Культура in vitro, in vivo. Культури тканин та органів. 

Суспензійні культури клітин. Взаємозв’язок біотехнології з іншими науками. 

Природа та різноманітність біотехнологічних процесів. Використання 

результатів досліджень в фізико-хімічній біології та фундаментальних 

досліджень в біоіндустрії. Економічні та соціальні аспекти розвитку 

біотехнології. Етичні та соціальні проблеми біотехнології. Застосування 

традиційних хімічних перетворень та біоконверсії для отримання органічних 

кислот, амінокислот, стероїдів та ін. Основні типи біопроцесів. Принципи 



 

 

промислового проведення біотехнологічних процесів. Організація 

біотехнологічних виробництв. 

Тема 2. Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і виробництві 

лікарських засобів. Особливості і основні досягнення сучасного стану 

розвитку біотехнології. Біомедичні технології. Основні об`єкти біотехнології. 

Біооб`єкти як спосіб виробництва лікарських, профілактичних і діагностичних 

препаратів. Складові біотехнологічного процесу виробництва фармацевтичних 

препаратів. 

Тема 3. Основні види сировини. 

Основні види сировини, яка використовується в мікробіологічних процесах 

одержання лікарських засобів. Приготування живильних середовищ, 

стерилізація повітря, апаратів та середовищ. Попередня обробка і фільтрація 

культуральних рідин. Процеси виділення та хімічної очистки одержаних 

біопрепаратів. Сушіння препаратів біотехнологічного походження. Готова 

продукція. Біологічні методи контролю виробництва. Фармакологічний 

контроль. Проблеми екології. Біотехнологічні аспекти фармацевтичного 

виробництва з точки зору екології.  

Тема 4. Біотехнологія антибіотиків. 

Антибіотики. Визначення. Одиниці активності. Класифікація. Значення для 

медицини та ветеринарії. Проблема пошуку, створення і застосування 

антибіотиків в медичній практиці. Антибіотики як вторинні метаболіти і їх 

продуценти. Антибіотикорезистентність. Пошук нових природніх беталактамів 

і скерована трансформація беталактамної молекули. 

Тема 5. Біотехнологія амінокислот. 

Біосинтез L-амінокислот клітинами мікроорганізмів. Технологія одержання L-

триптофану, L-глутамінової кислоти, тощо. Застосування амінокислот в 

медицині. Інженерна ензимологія, яка основана на іммобілізованих біооб`єктах: 

ферментах і цілих клітинах Промислові процеси з використання 

іммобілізованих ферментів і клітин. Інженерна ензимологія і медичні 

технології (біосенсори, лікарські препарати на основі вільних і  іммобілізованих 

ферментів, їх комбінацій з іншими лікарськими препаратами. Створення 

принципово нових біооб`єктів методами генетичної інженерії 

Тема 6. Технологія рекомбінантних ДНК.  

Рекомбінантні білки і поліпептиди (інсулін, гормон росту, інтерферони, 

тощо). Традиційні і генно інженерні методи одержання. Контроль досліджень в 

області генної інженерії. Етичні і юридичні проблеми, пов’язані з клонуванням 

людини і людських органів і тканин. 

Тема 7. Імунобіотехнологія. 

Моноклональні антитіла. Технологія одержання. Застосування моноклональних 

антитіл в іммунній діагностиці і як лікарських препаратів. Іммунні сироватки і 

вакцини. Класифікація вакцин. Препарати на основі живих культур 

мікроорганізмів Характеристика нормофлори людини. Функції нормальної 

мікрофлори кишечника. Дисбактеріоз. Причини виникнення, профілактикаі 

лікування. Виробництво препаратів нормофлори. Номенклатура препаратів 

нормофлори. 



 

 

Тема 8. Геноміка і протеоміка. 

Геноміка та протеоміка і їх значення для створення нових лікарських засобів. 

Загальна характеристика. Геном людини. Генотерапія. Антисмислові 

олігонуклеотиди. Конформаційні хвороби. 

Тема 9.Мікробна біотехнологія. 

Мікробний синтез. Типи біореакторів. Умови культивування мікроорганізмів. 

Живильні середовища. Різноманітність мікробних продуктів. Виробництво 

первинних метаболітів. Виробництво вторинних метаболітів. Виробництво 

ферментів. Іммобілізація клітин. Іммобілізація ферментів. Виробництво білків 

одноклітинних. Виробництво амінокислот. Біосинтез етанолу. Біоконверсія. 

Деструкція пластмас. Біовимивання рідких металів. Мікробна переробка 

відходів. Виробництво енергії за допомогою мікроорганізмів. Виробництво 

етанолу. Виробництво водню. Біогаз. Сировина для отримання біогазу. 

Мікроорганізми для отримання біогазу. Очистка стічних вод. 

Тема 10. Біотехнологія рослин і тварин. 

Способи отримання та злиття рослинних протопластів. Протопласти рослинних 

клітин в біотехнології рослин. Парасексуальна гібридизація та види соматичних 

гібридів, їх життєздатність. Введення органел в ізольовані протопласти – 

біологічне конструювання клітин. Культури гаплоїдних клітин, способи 

отримання, значення. Використання культур рослинних клітин в генетиці та 

селекції. Створення штучних асоціацій культивуємих клітин вищих рослин з 

мікроорганізмами. Ціанобактерії в штучних асоціаціях. Безклітинні 

білоксинтезуючі системи. Іммобілізація рослинних клітин. Віруси рослин. 

Отримання безвірусного садивного матеріалу. Хіміотерапія. Фізичні методи 

боротьби з вірусами. Термотерапія. Методи виявлення вірусів у рослинах. 

Імуноферментний аналіз. Мікроскопічний аналіз. Біоіндикатори. Гібриди. 

Поліплоїди. Хімери. Виділення рослинних генів для цілей генетичної інженерії. 

Методи переносу генів в рослинні клітини. Трансгенні рослини. 

Кріозбереження рослинного генофонду. Створення біопестицидів.  

Штучне запліднення. Трансплантація ембріонів. Мікроін’єкції у клітини. 

Клони. Історія клонування. Клонування тварин. Клонування органів тварин. 

Клонування тканин тварин. Клонування людини. Трансгенні тварини. 

Химеризм. Стволові клітини. Біотехнологія у боротьбі з генетичними 

захворюваннями. Біотехнологія у боротьбі із старінням. Клітини тварин – 

продуценти біологічно активних речовин. Генетика людини та генотерапія: 

успіхи та перспективи. СНІД: біотехнологічні шляхи профілактики та 

лікування. Перспективи та проблеми генетичної інженерії ссавців. 

 

 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 



 

 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу 

продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою 

діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 

практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної 

навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю 

(ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної 

діяльності та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 



 

 

40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною 

шкалою з використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв 

оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної 

теми). При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за 

різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий 

або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним 

контролем (або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є 

залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за 

традиційною шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття 

та за індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок 

за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана 

величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну 

навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Формою підсумкового контролю при вивченні навчальної дисципліни 

«Фармацевтична біотехнологія» є залік. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри 

бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв. 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. Результати поточного контролю є 

показником рівня засвоєння студентами навчальної програми та виконання 

самостійної роботи. 

Самостійна робота 

Написання рефератів за темами: 

1. Виробництво первинних метаболітів. Виробництво вторинних метаболітів. 

Виробництво амінокислот. 

2. Біосинтез гормонів людини, інтерферону. Біосинтез вакцин та імуногенних 

препаратів. 



 

 

3. Гібридоми. Імунітет. Отримання моноклональних антитіл. 

4. Культури тканин та органів. Суспензійні культури клітин. 

5. Застосування традиційних хімічних перетворень та біоконверсії для 

отримання органічних кислот, амінокислот, стероїдів та ін. 

6. Біотехнологічна переробка сонячної енергії 

7. Технологія культивування мікроорганізмів – продуцентів ферментів 

8. Методи іммобілізації ферментів. Носії для іммобілізованих ферментів 

9. Біосенсори на основі іммобілізованих ферментів 

10. Введення генів у геном інших організмів. Плазміди. Методи введення ДНК 

у бактеріальні клітини. 

11. Генетична рекомбінація in vitro. Експресія в клітинах бактерій 

рекомбінантних ДНК. 

12. Перспективи та проблеми генетичної інженерії ссавців. Біотехнологія у 

боротьбі із старінням. 

13. Органогенез. Калусогенез. Ембріоїдогенез. 

14. Виділення рослинних генів для цілей генетичної інженерії. 

15. Використання генетичної інженерії у тваринництві 

16. Стволові клітини. 

17. Біотехнологія у боротьбі з генетичними захворюваннями. 

18. Біотехнологічні шляхи профілактики та лікування СНІДу 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 2 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

2 

3 Основні види сировини. 2 

4 Біотехнологія антибіотиків. 2 

5 Біотехнологія амінокислот. 2 



 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 2 

7 Імунобіотехнологія. 2 

8 Геноміка і протеоміка. 2 

9 Мікробна біотехнологія. 2 

10 Біотехнологія рослин і тварин. 2 

 Разом за змістовим модулем 1 20 

 Разом з дисципліни 20 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 1 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

1 

3 Основні види сировини. 1 

4 Біотехнологія антибіотиків. 1 

5 Біотехнологія амінокислот. - 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 1 

7 Імунобіотехнологія. - 

8 Геноміка і протеоміка. - 

9 Мікробна біотехнологія. 1 

10 Біотехнологія рослин і тварин. - 

 Разом за змістовим модулем 1 6 

 Разом з дисципліни 6 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 3 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

3 

3 Основні види сировини. 3 

4 Біотехнологія антибіотиків. 3 

5 Біотехнологія амінокислот. 3 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 3 

7 Імунобіотехнологія. 3 

8 Геноміка і протеоміка. 3 

9 Мікробна біотехнологія. 3 

10 Біотехнологія рослин і тварин 3 

 Разом за змістовим модулем 1 30 

 Разом з дисципліни 30 



 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 2 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

2 

3 Основні види сировини. 1 

4 Біотехнологія антибіотиків. 1 

5 Біотехнологія амінокислот. 1 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 1 

7 Імунобіотехнологія. 1 

8 Геноміка і протеоміка. 1 

9 Мікробна біотехнологія. 1 

10 Біотехнологія рослин і тварин. 1 

 Разом за змістовим модулем 1 12 

 Разом з дисципліни 12 

Тематичний план самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 4 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

4 

3 Основні види сировини. 4 

4 Біотехнологія антибіотиків. 4 

5 Біотехнологія амінокислот. 4 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 4 

7 Імунобіотехнологія. 4 

8 Геноміка і протеоміка. 4 

9 Мікробна біотехнологія. 4 

10 Біотехнологія рослин і тварин. 4 

 Разом з дисципліни 40 

Тематичний план самостійної роботи для студентів заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Фармацевтична біотехнологія. 

1 Предмет біотехнології. 6 

2 Сучасна біотехнологія та біооб’єкти у створенні і 

виробництві лікарських засобів. 

6 

3 Основні види сировини. 7 

4 Біотехнологія антибіотиків. 7 

5 Біотехнологія амінокислот. 8 

6 Технологія рекомбінантних ДНК. 7 



 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

7 Імунобіотехнологія. 8 

8 Геноміка і протеоміка. 8 

9 Мікробна біотехнологія. 7 

10 Біотехнологія рослин і тварин. 8 

 Разом з дисципліни 72 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Оснвона (Базова) 

1. Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвіліховський М.І. та ін. 

Біотехнологія. Підручник  ; Під общ. ред. В.Г. Герасименка. — К.: Фірма 

«ІНКОС», 2006. — 647 с.  

2. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студентів вищ. 

навч. закл. : в 2-х ч.  В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-е вид., 

перероб. і допоп. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2012. – Ч. 1. – 694 с. 

3. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студентів вищ. 

навч. закл. : в 2-х ч.  В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-е вид., 

перероб. і допоп. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2013. – Ч. 2. – 638с.  

4. Задерей Н.С. Біотехнологія рослин :навч.-метод.посібн. Н.С. Задерей.–

Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015.–84 с. 

5. А. В. Лихач Промислова біотехнологія / А. В. Лихач. – МНАУ. – 2016. 

– 116 с  

Допоміжна: 

1. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. 

Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – 1952 с. 

2. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology: 3-d Ed. / ed. by J. Swarbrick. – New 

York ; London : Informa Healthcare, 2007. – 4128 p. 

3. European Pharmacopoeia 8.0 [8th edition] / European Directorate for the Quality 

of Medicines & HealthCare. – Strasbourg, 2013. – 3638 p. 

4. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th edition / R. C. Rowe, P. J. Sheskey, 

M. E. Quinn. – Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association, 

2009. – 521 p. 

5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с. 

6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с. 



 

 

7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 3. – 732 с. 

8. Актуальные проблемы биотехнологии и биоинженерии / под ред. А. Н. 

Огурцова. –Харьков : «Типография Мадрид», 2019. – 240 с. 

9. Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор передмови 

В.П.Черних. – 3-тє вид. – К.: «МОРІОН», 2016. – 1952 с. 

10. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Навчальний посібник / За 

ред. І.М.Перцева . - Видання друге. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 728 с. 

11. Janicki S., Sznitowska M., Zielinski W. Dostepnosc farmaceutyczna I dostepnosc 

biologiczna lekow. – Warshawa, 2001.–242 s. 
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